
 
 

 كتابشرح 

 صحيح البخاري

 

 معالي الشيخ الدكتور

4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË 

  

  المكان: هـ١٤/٠١/١٤٣٢ تار�خ المحاضرة:

 



 
 

  
 

=}à|||||||||||èÌá_|||||||||||Ägÿ^=yÎw|||||||||||ì=i_|||||||||||k‘=F۱۱٦==E=
=

٢ 

 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 .و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینوصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمین

تحدث عن  فقد ذ�ر الحافظ ابن رجب في شرحه أن الراغب األصفهاني في �تا�ه الذر�عة إلى مكارم الشر�عة، ،أما �عد
 .نقرأ ما �تبه الراغب أثنى علیه ابن رجب، اوأبدى شیئً  ،حدیث الشعب

صلى -ثبت الحدیث عن رسول هللا  ،»ااإل�مان �ضع وسبعون �ا�ً « -علیه وسلمصلى هللا -في معنى قوله (: �قول د
ن طة األذى عوأدناها إما ،أعالها شهادة أن ال إله إال هللا ،ااإل�مان �ضع وسبعون �ا�ً «: أنه قال -هللا علیه وسلم

 �صلح ن وسبعون درجة الوهذه لفظة من تأملها وعرف حقیقتها عرف �الواجب أن اإل�مان الواجب هو اثنتا، »الطر�ق
 مع أن لفظ البضع محتمل لألكثر ال لألدنى.، )أن �كون أكثر منها وال أقل

 .......  طالب:
 .نعم

المُ -وأنه  وال یوجد من اإل�مان ما هو خارج عنها بوجه،( َوَما {: �قوله -عزَّ وجلَّ -فیما یورده �ما وصفه  -علیِه السَّ
: و�یان ذلك أن اإل�مان شیئان]، ٥ - ٣: [النجم ) َعلََّمُه َشِدیُد اْلُقَوى}٤َو ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحى () ِإْن هُ ٣َیْنِطُق َعِن اْلَهَوى (

ِ�اهللَِّ  یَن آَمُنوا{الَّذِ  �قیني ال �عتر�ه شك وال شبهة بوجه �ما قال تعالى:: فاالعتقاد على ثالث منازل ،اعتقاد وأعمال
الظني هاهنا ما �فسره أهل وأعني � وظني وذلك ما �ان عن أمارة قو�ة، اآل�ة، ]١٥الحجرات: [ َوَرُسوِلِه ُثمَّ َلْم َیْرَتاُبوا}

 �عني رجع الثاني إلى األول. ])٤٦[البقرة:  {الَِّذیَن َ�ُظنُّوَن َأنَُّهْم ُمَالُقو َر�ِِّهْم} اللغة �الیقین نحو قوله تعالى:
 .طالب: ....... �العكس �ا شیخ

 .األول لكن الثاني أرجعه إلى
ر �ما وصفه عتقد عن رأي أهل البصائوتقلید وذلك ما �ُ (رجع إلى األول  )وأعني �الظن ما �فسره أهل اللغة �الیقین( 

ُسوِل َوِ�َلى ُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَّ : تعالى �قوله وُه ِإَلى الرَّ واألعمال ]. ٨٣[النساء:  ْنُهْم}َتْنِبُطوَنُه مِ ِذیَن َ�سْ {َوَلْو َردُّ
{َوَما َخَلْقُت : المعنیة �قوله وعبادة هللا تعالى]، ٦١[هود:  {َواْسَتْعَمَرُكْم ِفیَها} عمارة األرض المعنیة �قوله تعالى:: ثالثة

ْنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدوِن} ]، ١٢٩[األعراف:  ْرِض}ْخِلَفُكْم ِفي اْألَ{َوَ�ْستَ  وخالفته المعنیة �قوله تعالى:]، ٥٦[الذار�ات:  اْلِجنَّ َواإلِْ
عبادة  عمارة األرض،: ثالثة األعمال .)وذلك بتحري مكارم الشر�عة ]٣٠[البقرة:  {ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْألَْرِض َخِلیَفًة} وقوله:

 . لق اإلنس والجنحقیقة عمارة األرض والخالفة �لها من أجل تحقیق العبادة التي من أجلها خُ  الخالفة. هللا تعالى،
 َوَرَهًبا} َنا َرَغًبا{َوَ�ْدُعونَ  و�ل واحد من هذه إما أن یتحراه اإلنسان عن رهبة أو عن رغبة �ما قال تعالى: ستة، فهذه(

فهذه ]، ١٤٦[النساء:  }{َوَأْخَلُصوا ِدیَنُهْم هللَِِّ  أو یتحراه عن إخالص تطوع واهتزاز نفس �ما قال تعالى:]، ٩٠[األنبیاء: 
ن �ل أل  ؛احدة من هذه المنازل إما أن �كون اإلنسان في مبتدئها أو وسطها أو منتهاهاو�ل و  اثنتا عشرة منزلة،

ِذیَن َس َعَلى الَّ {َلیْ  في الفضیلة: -َجلَّ وَعال-ولهذا قال  فضیلة ورذیلة ینفك اإلنسان فیها من هذه األحوال الثالثة،
اِلَحاِت ُجَناٌح ِفیَما َطِعُموا} وا ُثمَّ َمُنوا ُثمَّ َ�َفُروا ُثمَّ آَمنُ {الَِّذیَن آ وقال في الرذیلة: اآل�ة، ]٩٣ائدة: [الم آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 .])١٣٧[النساء:  َكَفُروا ُثمَّ اْزَداُدوا ُ�ْفًرا}
مان في �عني فهمه لهذه اآل�ات وتنزلیها هذه المنازل هل هو السابق إلى أفهام أهل العلم أو المسلمین قاطبة لیحصر اإل�

  ؟وسبعین درجة اثنتین
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:

 ما یتبادر إلى الذهن من أجل أن �كون هو الالزم لجمیع المسلمین. ،المسألة �عني فهم �عید ،ما هي مسألة تأخر
 . صحیح طالب:
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احدة من و و�ل  ،نفهذه اثنتا عشرة في ثالثة تكون ستة وثالثی فجعل منازل اإل�مان ومنازل التقوى ثالثة �ما ترى،(
 .)هذه الستة والثالثین إما أن یتوصل اإلنسان من طر�ق االجتباء أو من طر�ق الهدا�ة

 .......  طالب:
 .نعم

 سعي لحكمة بالأو تأتیهم ا ،وهو إیثار هللا تعالى �عض عباده �فیض إلهي ،واالجتباء لألنبیاء ومن یلیهم من األولیاء(
َ َ�جْ : وقوله]، ٦[یوسف:   َ�ْجَتِبیَك َر�َُّك}{َوَ�َذِلكَ  وعلى هذا قوله: ،منهم مران: ع[آل  َتِبي ِمْن ُرُسِلِه َمْن َ�َشاُء}{َوَلِكنَّ للااَّ
نها �قدر مفیتحصل له  ،لیطلب �سعیه وجهده الحكمة ؛واالهتداء للحكماء والعلماء هو توفیق هللا تعالى العبد]، ١٧٩

 ]،١٣[الشورى:  }َمْن ُیِنیبُ  {َ�ْجَتِبي ِإَلْیِه َمْن َ�َشاُء َوَ�ْهِدي ِإَلْیهِ  ى:عنى �قوله تعال و�لیهماما یتحصل من المشقة 
 .]٥٨[مر�م:  {َوِممَّْن َهَدْیَنا َواْجَتَبْیَنا}: وقوله

 .)فهذه اثنتان وسبعون درجة ال �مكن الز�ادة علیها وال النقصان عنها 
 .طیب 
 :-المُ علیِه السَّ -فمما هو من جملة العبادة قوله .  الموفق�هللا و�ل ما ورد من األخبار فلیس �خارج عنها،( 
 .)»من فرغ لها قلبه وأقامها �حدودها ووقتها وسننها اإل�مان الصالة،«: وقوله، »الوضوء شطر اإل�مان«
 . »إسباغ الوضوء شطر اإل�مان« هذا جزء من حدیث رواه ابن ماجه بلفظ:: �قول 
المُ -ومما هو من مكارم الشر�عة قوله ( ن في قلب ال �جتمع شح و��ما«: وقال، »الحیاء من اإل�مان« :-علیِه السَّ

المُ -وقوله ، »عبد  ،ن من نفسهو�نصاف المؤم اإلنفاق من اإلقتار،: ثالث من جمعهن فقد جمع اإل�مان« :-علیِه السَّ
علیِه -قوله و ، »وألطفهم �أهله ،اأحسنهم خلقً  اأكمل المؤمنین إ�مانً « :-علیه الصالة والسالم-وقوله ، »و�ذل السالم

المُ   -فقال ،اءونرضى �القض ،ونشكر في الرخاء ،نصبر على البالء: فقالوا، »؟ما إ�مانكم«: ألناس من أصحا�ه -السَّ
 .)»مؤمنون ورب الكعبة« :-صلى هللا علیه وسلم

  بر.أخرجه الخطیب وابن عساكر في تار�خه �إسناد ضعیف من حدیث جا وهنا قال العراقي: 
  ..؟وأنه ال تجوز الز�ادة علیها وال النقص منها من خالل هذا الفهم ،�عني حصر الشعب

 .......  طالب:
 .صحیح
 .......  طالب:

  ؟ابن رجبأم الحافظ ابن حجر 
 .ابن رجب طالب:

 .ابن رجب ابن رجب،
 وهي أ�ًضا في الكرماني مفصلة. أشار الحافظ ابن حجر إلى أن ابن حبان فصلها، 
َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن مُ : "قال اإلمام البخاري (: في شرح الحدیث -َرِحَمُه هللاُ -قول ابن حجر � َثَنا َحمٍَّد، قَ َحدَّ ُبو َعاِمٍر أَ اَل: َحدَّ

َثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن ِبَالٍل، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن ِدیَناٍر، َعنْ  ، َقاَل: َحدَّ ُ َعْنهُ -ي ُهَرْ�َرَة َأبِ  اِلٍح، َعنْ  َأِبي َص الَعَقِديُّ ، َعِن -َرِضَي للااَّ
  ."»�َمانِ ْعَبٌة ِمَن اإلِ لَحَیاُء شُ اِإل�َماُن ِ�ْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة، َوا« :َقالَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النَِّبيِّ 
 ر�عمائةأ المستقلة المتون  من البخاري  له أخرجه ما ومجموع، فیه ِذ�ره وقع حدیث أول هذا" هر�رة أبي عن" :قوله

 اسم في ختلف�ُ  لم: البر عبد بنا قال. ا�ثیرً  ااختالفً  اسمه في اختلف وقد، التحر�ر على حدیًثا وأر�عون  وستة حدیث
 )لتلقیحا في الجوزي  بنا وسرد: قلت. قوالً  عشر�ن على فیه اختلف، اسمه في لفاختُ  ما مثل واإلسالم الجاهلیة في

 .مطبوع ،األثرتلقیح فهوم أهل 
 تهذیب يف ترجمته في جمعتها وقد: قلت. قوالً  ثالثین من أكثر تبلغ: النووي  وقال، عشر ثمانیة منها(في التلقیح  

 .مًعا أبیه واسم اسمه في االختالف على محمول الشیخ �الم ولكن، ذلك تبلغ فلم التهذیب
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في  .)القزاز �ه جزم �ما التسع إلى الثالث بین �ما مقید مبهم عدد وهو، لغةً  الفتح وحكي أوله �كسر" »ِ�ضع«": قوله 
  ؟كتاب أ�ش

 .الجامع طالب:
 .الجامع نعم في اللغة
 من: قیلو ، عشرة إلى اثنین من: وقیل، تسعة إلى واحد من: وقیل، العشر إلى: ِسیده بنا وقال (كما جزم �ه القزاز،

{َفَلِبَث : ىتعال قوله في المفسرون  علیه اتفق ما القزاز لهقا ما و�رجح، السبع البضع: الخلیل وعن، تسعة إلى أر�عة
ْجِن ِ�ْضَع ِسِنیَن}  رواه و�ذا، »كر� ألبي ذلك قالوا قر�ًشا أن«: صحیح �سند الترمذي رواه وما ،]٤٢[یوسف:  ِفي السِّ

 .)امتنع العشر�ن زجاو  فإذا العشر�ن دون  و�ما العشرة دون  �ما خاص أنه العباب في الصغاني ونقل، مرفوًعا الطبري 
 .......  طالب:
  ؟البضع
 .......  طالب:

  ؟»�ضع وستون «ین أ
 .......  طالب:

یث فإذا جاوز الحد( �ضعة عشرة، )و�ما دون العشر�ن( ،]٤٢[یوسف:  {ِ�ْضَع ِسِنیَن} (أنه خاص �ما دون العشرة)
 الصغاني.هذا یرد على ما قاله ، »�ضع وسبعون «أو  »�ضع وستون « والحدیث: )امتنع

 إلى رات�العش خاص وهو: الفراء وقال، امرأةً  وعشرون  و�ضع رجالً  وعشرون  �ضعة �قال: فقال ز�د أبو وأجازه: قال(
 ،)و�لتأ إلى و�حتاج التأنیث بتاء »�ضعة« الروا�ات �عض في ووقع، وألف �ضع وال ومائة �ضع �قال وال، التسعین

 .ي هذا البابوذ�رنا ما ذ�ره العیني من تصو�ب الكرماني ف
 لةالمهم �كسر الحماني �حیى وتا�عه، ذلك في المؤلف شیخ شیخ عامر أبي عن الطرق  تختلف لم »وستون «: قوله( 

 ع�ض« :فقال بالل بن سلیمان عن عمرو بن �شر طر�ق من عوانة أبو وأخرجه، بالل بن سلیمان عن المیم وتشدید
 بن هللا عبد عن صالح أبي بن سهیل طر�ق من مسلم �ةروا في التردد وقع و�ذا، »وسبعون  �ضع« أو »وستون 

 نم صحیحه في عوانة وألبي، شك غیر من »وسبعون  �ضع«: فقالوا طر�قه من الثالثة السنن أصحاب ورواه، دینار
 رناذ� لما نظر وفیه، �شك لم سلیمان ألن ؛البخاري  روا�ة البیهقي ورجح، »وسبعون  سبع« أو »وسبعون  ست« طر�ق

 .فیه مشكوك عداه وما المتیقن �أنه یرجح لكن، أ�ًضا فتردد عنه عمرو بن شر� روا�ة من
 �ضع« روا�ة وترجیح، البخاري  روا�ة تخالف ال صحتها وعلى ،فمعلولة »وستون  أر�ع« بلفظ الترمذي روا�ة وأما 

 سیما ال هاب الجزم على �ستمر لم زادها الذي إذ؛ �ستقیم ال عیاض ثم الحلیمي ذ�ره �ما ،ثقة ز�ادة لكونها ؛»وسبعون 
 .)المتیقن لكونه ؛األقل الصالح بنا رجح وقد، البخاري  نظر شفوف یتبین و�هذا، المخرج اتحاد مع

 .ز�ادة من ثقة في لفظ واحد :إنه ال �قال :وقلنا ،وهذا سبق أن ذ�رناه
 .الجزء أو صلةالخَ  والمراد ،قطعة أي �الضم »ُشعبة« قوله( 
 مجرد لىع �طلق وقد، �ه �عاب ما خوف من اإلنسان �عتري  وانكسار تغیر :اللغة في وهو ،د�الم هو »والحیاء« قوله 

 في رالتقصی من و�منع القبیح اجتناب على یبعث ُخلق: الشرع وفي، لوازمه من هو إنما والترك، �سبب الشيء ترك
 من بةً شع ُجعل فكیف ،الغرائز من الحیاء قیل فإن. »�له خیر الحیاء«: اآلخر الحدیث في جاء ولهذا، الحق ذي حق

 ونیة علمو  اكتساب إلى �حتاج الشرع وفق على استعماله ولكن، تخلًقا �كون  وقد غر�زةً  �كون  قد �أنه أجیب؟ اإل�مان
 قول نع �منع حیاء رب: �قال وال المعصیة فعل عن وحاجًزا الطاعة فعل على �اعًثا ولكونه، لهذا اإل�مان من فهو

 .شرعی�ا لیس ذاك ألن الخیر فعل أو الحق
 ؟ هنا �الذ�ر أفرده ِلم: قیل فإن 
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 وسیأتي، الموفق �هللا، و�نزجر فیأتمر واآلخرة الدنیا فضیحة �خاف يیالح إذ؛ الشعب �اقي إلى �الداعي �أنه أجیب
 .)�اً�ا عشر أحد �عد" اإل�مان من الحیاء �اب" في الحیاء عن الكالم في مز�د

 مرادال هو ذلك �كون  الحكم وفي االجتهاد �طر�ق الشعب هذه حصر جماعة تكلف: عیاض القاضي قال، فائدة(: �قول 
إذا  لكن ،�عني ما یلزم أن تعرفها على التفصیل )اإل�مان في التفصیل على ذلك حصر معرفة عدم �قدح وال، صعو�ةً 

 . ال یلزمفأما أن تستحضر عددها  ،مرت �ك خصلة تعرف أن هذه من خصال اإل�مان
، )المه� من بیانها على نقف لم لكن، حبان بنا طر�قة الصواب إلى وأقر�ها، واحد نمط على الشعب عد من یتفق ولم(

نها شعبة شعبة في �تاب وصف اإل�مان وشعبه �ما في صحیحه في المجلد األول صفحة وعلقت على هذا القول بیَّ 
 .ول صفحة أر�عة وثمانینوذ�رها الكرماني أ�ًضا في المجلد األ ،ثالثمائة وأر�عة وثمانین

 أعمالو  اللسان وأعمال القلب أعمال عن تتفرع الشعب هذه أن وهو أذ�ره مام أوردوه مما لخصت وقد(: �قول ابن حجر
 اإل�مان هفی و�دخل ،�اهلل اإل�مان: خصلةً  وعشر�ن أر�ع على وتشتمل ،والنیات المعتقدات فیه القلب فأعمال، البدن
 خیره قدروال ورسله و�تبه �مالئكته واإل�مان، دونه ما حدوث واعتقاد، شيء �مثله لیس أنه� وتوحیده وصفاته بذاته
 والنار الجنةو  والصراط والمیزان والحساب والنشور والبعث القبر في المسألة فیه و�دخل ،اآلخر �الیوم واإل�مان، وشره

 واتباع لیهع الصالة فیه و�دخل، تعظیمه اعتقادو  -صلى هللا علیه وسلم- النبي ومحبة ،فیه والبغض والحب هللا ومحبة
 �القضاء والرضا والصبر والوفاء والشكر والرجاء والخوف والتو�ة والنفاق الر�اء ترك فیه و�دخل، واإلخالص ،سنته

 وترك الحقد وترك الحسد وترك والعجب الكبر وترك ،الصغیر ورحمة الكبیر توقیر فیه و�دخل، والتواضع والرحمة والتو�ل
 .الغضب

 و�دخل، الذ�رو  والدعاء وتعلیمه العلم وتعلم القرآن وتالوة �التوحید التلفظ: خصال سبع على وتشتمل، اللسان وأعمال 
 .اللغو واجتناب االستغفار فیه

 احس�  التطهیر: خصلة عشرة خمس وهي ،�األعیان �ختص ما منها ،خصلة وثالثین ثمان على وتشتمل البدن وأعمال 
 فیه و�دخل، ودوالج الرقاب وفك ،�ذلك والز�اة ونفالً  فرًضا والصالة العورة وستر النجاسات اجتناب فیه دخلو�، وحكًما
 والفرار القدر لیلة والتماس واالعتكاف والطواف �ذلك والعمرة والحج ونفالً  فرًضا والصیام الضیف و�كرام الطعام إطعام
 �االتباع تعلقی ما ومنها .الكفارات وأداء �ماناأل في والتحري  �النذر والوفاء الشرك دار من الهجرة فیه و�دخل �الدین
 الرحم وصلة األوالد وتر�یة العقوق  اجتنابوفیه  الوالدین، و�ر العیال �حقوق  والقیام �النكاح التعفف: خصال ست وهي

 .�العبید الرفق أو السادة وطاعة
 ألمرا أولي وطاعة الجماعة ومتا�عة العدل مع �اإلمرة القیام: خصلةً  عشرة سبع وهي �العامة یتعلق ما ومنها 

 عن النهيو  �المعروف األمر فیه و�دخل البر على والمعاونة ،والبغاة الخوارج قتال فیه و�دخل ،الناس بین واإلصالح
 وحسن جارال مو�كرا وفائه مع والقرض ،الخمس أداء ومنه األمانة وأداء المرا�طة ومنه، والجهاد الحدود و�قامة المنكر

 لعاطسا وتشمیت السالم ورد واإلسراف التبذیر ترك ومنه حقه في المال و�نفاق ،حله من المال جمع وفیه المعاملة
 .الطر�ق عن األذى و�ماطة اللهو واجتناب الناس عن األذى و�ف

 �هللا ،ُذكر مما �عض إلى �عضه ُضم ما إفراد �اعتبار خصلةً  وسبعین تسًعا عدها و�مكن، خصلةً  وستون  تسع فهذه 
 . )أعلم
 إلى إشارة هذا فيو  ،»الطر�ق عن األذى إماطة وأدناها ،هللا إال إله ال أعالها« الز�ادة من مسلم روا�ة في فائدة(: �قول
 . )متفاوتة مراتبها أن
 ُوجدت فإن، نتا�عیا ألنهما ؛صالح أبي عن دینار بن هللا عبد وهي، األقران روا�ة المذ�ور اإلسناد فيو : تنبیه(: قال

�عني ، )الباقون  دخلها وقد المدینة أهل من منتهاه إلى سلیمان من ورجاله، جالمد�َّ  من صار عنه صالح أبي روا�ة
 .هذه من لطائف اإلسناد

 .ثالثمائة وأر�عة وثمانین ،�الم ابن حبان و�الم الكرماني انظر
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 عن أبي هر�رة( ثم ذ�ر �إسناده، )زاء وشعب لها أعلى وأدنىذ�ر البیان �أن اإل�مان أج( :-َرِحَمُه هللاُ -�قول ابن حبان 
�َمانُ «: قال -صلى هللا علیه وسلم-عن رسول هللا   ِإَلهَ  َال  َفَأْرَفُعَها - ُشْعَبةً  ْبُعونَ َوسَ  ِ�ْضعٌ  َأوْ  - ُشْعَبةً  َوِستُّونَ  ِ�ْضعٌ  اإلِْ

 . »اإل�مان من شعبة والحیاء، الطر�ق َعنِ  اْألََذى ِإَماَطةُ  َوَأْدَناَها للااَُّ  ِإالَّ 
 فرض وه الذي الشيء إلى الخبر هذا في -صلى هللا علیه وسلم- النبي أشار(�عني ابن حبان المؤلف  )قال أبو حاتم:

 �ل في للمخاطبین نفل هو الذي الشيء إلى أشار ثم، اإل�مان أعلى فجعله ،األحوال جمیع في المخاطبین على
 فرض شيء و�ل ،األحوال �ل في المخاطبین على ُفرض شيء �ل أن على ذلك فدل ،اإل�مان أدنى فجعله ،األوقات

 .)اإل�مان من �له؛ األحوال �ل في للمخاطبین نفل هو شيء و�ل ،األحوال �عض في المخاطبین �عض على
  ؟�قصد بنفل للمخاطبین ماذا 

  .إماطة األذى طالب:
  ؟شي أن یتضرر �ه مسلمولو خُ  ،إماطة األذى عن الطر�ق نفل

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .نفل هو أصالً  طالب:
 ،فیتوقع أن �صیب من ال یدر�ه �األعمى مثالً  ا،فإن �ان األذى �الغً  ،على �ل حال هو �ختلف �اختالف قدر األذى

 .تأكد
 .......  طالب:

 على �ل حال هو یدخل في هذا وهذا.
 مانسلی رواه وقد، سهیل عن معمر قاله �ذلك، الخبر في صالح أبي بن لسهی من فهو العددین أحد في الشك وأما(

 تنكبنا و�نما، �شك ولم ،»شعبةً  وستون  �ضع اإل�مان«: وقال مرفوًعا صالح أبي عن دینار بن هللا عبد عن بالل بن
 یسل الخبرا هذ في الشك أن لنبین ؛صالح أبي بن سهیل خبر على واقتصرنا ،الموضع هذا في بالل بن سلیمان خبر
 .)ذ�رناه �ما صالح أبي بن سهیل �الم هو و�نما ،-صلى هللا علیه وسلم- هللا رسول �الم من

ذ�ر روا�ة  ثم ،)صالح أبي بن سهیل �ه تفرد الخبر هذا أن زعم من قول المدحض الخبر ِذ�ر( :-َرِحَمُه هللاُ -ثم قال 
 ألعلىا ذ�ر یذ�ر فلم الخبر هذا بالل بن سلیمان اختصر: محات أبو قال(: ثم قال سلیمان بن بالل التي أشار إلیها،

ى خبر وسبعین �ضع في والخبر، السبعین دون  الستین ذ�ر على واقتصر ،الشعب من واألدنى  تیابار  ال صحیح متقص�
ى غیر مختصر خبر بالل بن سلیمان وخبر، ثبوته في  .متقص�
 فصولوال األعداد على: أشیاء ثالثة على بناؤه الحساب نأل ؛ األعداد أجزاء أحد على �قع اسم فهو البضع وأما 

 وقد. �رناذ ما عدا ما والتر�یب، واأللوف والمئون  العشرات هي والفصول، التسعة إلى الواحد من فاألعداد، والتر�یب
 .)�فائدة إال قط یتكلم لم -صلى هللا علیه وسلم- النبي أن مذهبنا أن وذلك، مدةً  الخبر معنى تتبعت

ساعة و  ،لیلة القدر :ذ�رنا أن من ذلك لفائدة، ما ذ�ره إجماالً  ،قد یترك البیان نه مع ذلك قد یترك البیان لفائدة،لك 
لیجتهد الناس في العمل �كل ما �حتمل أن �كون من  ولیكن هذا منها؛ واألسماء الحسنى التسعة والتسعین، ،الجمعة
  .اإل�مان

 فجعلت، معناه ُ�علم ال شيء سننه من وال ،لم یتكلم قط إال �فائدة -علیه وسلمصلى هللا -(وذلك أن مذهبنا أن النبي 
 رسول عدها طاعة �ل فعددت ،السنن إلى فرجعت، �ثیًرا شیًئا العدد هذا على تز�د هي فإذا ،اإل�مان من الطاعات أعد
 �الم من الدفتین بین ما لىإ فرجعت، والسبعین البضع من تنقص هي فإذا ،اإل�مان من -صلى هللا علیه وسلم- هللا
 البضع عن تنقص هي فإذا ،اإل�مان من -َجلَّ وَعال- هللا عدهاطائفة  �ل وعددت ،�التدبر آ�ةً  آ�ةً  وتلوته ر�نا

 في اإل�مان من -َجلَّ وَعال- هللا هعدَّ  شيء �ل فإذا ،منها المعاد وأسقطت ،السنن إلى الكتاب فضممت، والسبعین
 علیها یز�د ال ،شعبةً  وسبعون  تسع سننه في اإل�مان من -صلى هللا علیه وسلم- هللا رسول جعلها طاعة و�ل، كتا�ه
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 شعبةً  وسبعون  �ضع اإل�مان أن الخبر في �ان -صلى هللا علیه وسلم- النبي مراد أن فعلمت، شيء منها ینقص وال
 نیةالغُ  فیها أن أرجو �ما ،وشعبه ناإل�ما وصف �تاب في هشعب بذ�ر �كمالها المسألة هذه فذ�رت، والسنن الكتاب في

  .الكتاب هذا في تكرارها عن ذلك فأغنى، تأملها إذا للمتأمل
 �ضع إل�مانا«: دینار بن هللا عبد خبر في قال -صلى هللا علیه وسلم- النبي أن �شعب أجزاء اإل�مان أن على والدلیل

 في ینالمخاطب على فرض �لها هي شعبه أجزاء من جزًءا فذ�ر، »هللا إال إله ال أن شهادة أعالها ،شعبةً  وسبعون 
، والنار لجنةوا ورسله و�تبه �مالئكته واإل�مان، هللا رسول وأني: �قل لم -صلى هللا علیه وسلم- ألنه؛ األحوال جمیع

 ،»هللا إال إله ال أن شهادة أعالها«: قال حیث ،منها واحد جزء ذ�ر على واقتصر، الشعبة هذه أجزاء من هذا �شبه وما
 ،»لطر�قا عن األذى إماطة وأدناها«: فقال عطف ثم، اإل�مان من �لها الشعبة هذه من األجزاء سائر أن على هذا فدل

 هذه من يه التي األجزاء سائر أن على ذلك فدل، األوقات �ل في للمخاطبین �لها نفل هي شعبه أجزاء من جزًءا فذ�ر
 إل�مانا أعلى من هما اللذین الخبر هذا في المذ�ور�ن الجزأین بین من هي التي الشعب أجزاء من جزء و�ل ،الشعب
 . اإل�مان من �له؛ وأدناه
 أن ذلكو ، سببه �كنا�ة شيء على ُأطلقت لفظة فهو، »اإل�مان من شعبة الحیاء«: -صلى هللا علیه وسلم- قوله وأما

 إل�مانا ز�ادة على صحیح دلیل وهذا، یهف ذلك �قل من ومنهم ،فیه �كثر من الناس فمن، اإلنسان في ِجبلة الحیاء
 أن صح هفی واحدة مرتبة على استواؤهم استحال فلما، الحیاء في واحدة مرتبة على �لهم لیسوا الناس ألن؛ ونقصانه

 بین لحائلا الشيء هو نفسه في والحیاء، أنقص إ�مانه �ان أقل منه فیه ُوجد ومن أز�د إ�مانه �ان أكثر فیه ُوجد من
 إل�مانا من شعبةً  المحظورات ترك جعل -صلى هللا علیه وسلم- فكأنه، المحظورات عن ر�ه من یباعده ما ینو� المرء

 .)ذ�رناه ما على علیه الحیاء اسم �إطالق
 .یبقى أنه ما بیَّن هنا

 .......  طالب:
 .هنا �عني إجماالً  ،البیان في �تاب وصف اإل�مان والشعب

ألنه لو  هذا تكلف ال حاجة إلیه؛ نقول: حصر الشعب والبحث عنها في النصوص،إن تكلف هذه األعداد و  :هل نقول
  ؟-علیه الصالة والسالم-كان فیه فائدة للمكلف لذ�ره النبي 

 أو اجتهد الصحا�ة في السؤال عنها. طالب:
ئدة لو �ان فیه فا ن هذاإ: ثم �قال لهم ،بهم في القرآن یتكلف �عض المفسر�ن في بیانهألن �عض ما یُ  أو سألوه عنها.

 . في �تا�ه ما أجمله -َجلَّ وَعال-للمكلف لبینه هللا 
 .......  طالب:
 .طیب

 .......  طالب:
وهذا یدل على أنك  ،�عني �ل ما أدر�ته من النصوص یدل على أنه من اإل�مان فاعمل �ه �عني الطلب طلب العمل بها،

 ال؟م أصح  لكن لو حصرتها جمعتها وحصرتها وقفت، ،ال تقف
 . نعم طالب:

وعلى هذا لو عمرك �له تبحث و�ل ما وقفت علیه و�صیر من اإل�مان  كل ما وقع وصفه �كونه من اإل�مان اعمل �ه،
 ردد على ألسنة الناس هل هي المرادةصرت وجمعت مثل األسماء الحسنى التسعة والتسعین التي تُ أما إذا حُ  تعمل �ه،
ء وذلكم ألن األسما ؛یز�د و�نقص غیر اجتهاد غیره، اماء الحسنى تجد له اجتهادً ولذلك �ل من ألف في األس ؟�الحدیث

علیه -والرسول ، نها مائة من هذا الحدیث: إحتى قال �عض الشراح ،وتسعین لیست تسعة أكثر من تسعة وتسعین،
 ،ا تسعة وتسعین اسمً إن هلل«، »تسعة وتسعون « كیف تصیر مائة وهو �قول:! »مائة إال واحدة«: �قول -الصالة والسالم
 ؟»مائة إال واحدة
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 .......  طالب:
وعلى �ل حال هي أكثر من تسعة  وهو من األسماء بال شك. ،نعم. إضافة إلى اللفظ الذي تسمى �ه هذه األسماء

ن هذه الخصال ال �مكن أن تز�د عن �ضع وستین أو : إفهل نقول. »أو استأثرت �ه في علم الغیب عندك«: وتسعین
  ؟سبعین�ضع و 
 .......  طالب:

 و�ذ�ر الثاني ،وال یذ�ر غیره ،او�عضهم یذ�ر شیئً  وجمعوها، ،وتكلفها أهل العلم ،على �ل حال هي مسائل اجتهاد�ة
  و�حذف ما قاله غیره. ،غیره

 ،واألصل أن المسلم �ل ما �قف علیه من �الم هللا و�الم رسوله أنه وصف من اإل�مان ،على �ل حال مسائل اجتهاد
 .�غض النظر عن هذا العدد ،و�حث علیه أنه �عمل �ه

 إطالق في نص الحدیث وهذا(: تكلم في شرح الحدیث إلى أن قال، �صفحة أر�عة وثمانین، �قول ماذالكرماني اننظر 
 داخلة غیر اإلماطة لفظ ألن ؛و�ذا �ضع اإل�مان شعب معناه إذ؛ انص�  لیس: وأقول، األعمال على الشرعي اإل�مان اسم
 .)اتفاًقا عنه خارج والتصدیق اإل�مان حقیقة في
 . هذا إذا قصرنا حقیقة اإل�مان على التصدیق 
 الخصال هذه وجود �قدر واحد �ل إ�مان ثم، الكمال سبیل على مؤمن فهو الخصال هذه فیه ُوجدت من المراد: التیمي(

 . فیه
 .إلى آخره ...)الطاعات دتوعد مرة الحدیث هذا معنى تتبعت: البستي حاتم أبو اإلمام قال

 قوله في ما� التقدیر دون  التكثیر، والسبعین �البضع أي، العدد بهذا یراد أن �حتمل: البیضاوي  القاضي(قال : ثم قال
 الشتمال وذلك؛ �ثیر لتكثیرل والسبعین السبع لفظي واستعمال ،]٨٠[التو�ة:  {ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعیَن َمرًَّة}: تعالى

 والمر�ب ةثالث األول والفرد ،ومر�ب أول إلى منهما و�ل ،وزوج فرد إلى ینقسم فإنه، العدد أقسام جملة على لسبعةا
 جعلت بالغةم أر�د نإ ثم، �الستة وأصم �األر�عة منطق إلى أ�ًضا و�نقسم، أر�عة والمر�ب ،اثنان األول والزوج خمسة
 إلى یرجع هاحاصل أن إال متعددة �انت و�ن اإل�مان ُشعب أن و�یانه .حقیقة الخصال تعداد ُیراد ن�و  ،أعشاًرا آحادها

، العمل في و�ستقیم الحق �عتقد �أن وذلك؛ معاده و�حسن معاشه �صلح �ه وجه على النفس تكمیل وهو واحد أصل
المُ - أشار و�لیه  .»متقاس ثم �اهلل آمنت قل«: جامًعا قوالً  سأله حین الثقفي لسفیان قال حیث -علیِه السَّ

 مثل كراماإل  �صفات واإل�مان النقائص عن وتنز�هه الصانع ومعرفة العلم طلب: شعبة ةعشر  ست إلى یتشعب واالعتقاد 
 �مالئكته واإل�مان ،وقدره �قضائه إال ُ�عدم وال یوجد ال ُصنعه عداه ما �أن واالعتراف �الوحدانیة واإلقرار والعلم الحیاة

 لعالما �حدوث والعلم، فیهم االعتقاد وحسن �اآل�ات المؤ�دین رسله وتصدیق، قدسال حظائر في المعتكفین المطهرة
 ....)الثانیة �النشأة والجزم فنائه واعتقاد

 ،و�ال النصوص ممكن حصرها �ل هذا الكالم مع ما سبق أن ذ�رناه عن الشراح یدل على عدم اتفاقهم على شيء واحد، 
هذا العمل صنیعهم هذا  لكن اختالفهم یدل على أن هذا مرجعه، ها،نصوص الكتاب وما �صح من السنة �مكن حصر 

 ولذلك اختلفوا فیه. ،مرجعه إلى االجتهاد
الثانیة  نشأة�ال والجزم ،فنائه واعتقاد العالم �حدوث والعلم، فیهم االعتقاد وحسن �اآل�ات دینالمؤ�ّ  رسله وتصدیق(

- الرسول عن ترتوا ما وسائر والمیزان والحساب الصراط من فیه �ما اآلخر �الیوم واإلقرار األجسام إلى األرواح و�عادة
 .وعقابها النار بوعید والتیقن وثوابها الجنة وعد على والوقوف -صلى هللا علیه وسلم

 وحاصله باطن�ال یتعلق ما أحدهما: قسمین إلى و�نقسم، نفسه �المرء یتعلق ما أحدها: أقسام ثالثة إلى ینقسم والعمل 
 .)الجاه وحب الكالم وشره الطعام هرَ شَ : عشرة وأمهاتها الرذائل عن لنفسا تز�یة

  ؟هذه خصال إ�مان 
 .العكسء �ال ال هو جا طالب:
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  ؟ماذا
 .......  طالب:

 .ترك هذه األمور أمهات الرذائل �عني المقصود تز�یة النفس �عني تر�ها،
 الفضائل� النفس وتحلیة، والعجب والنفاق والر�اء حسدوال والحقد الدنیا وحب المال وحب (وشره الكالم وحب الجاه

 لمحبةوا والصدق واإلخالص والصبر والوفاء والشكر والحیاء والزهد والرجاء والخوف التو�ة عشر ثالثة وأمهاتها
 . �القضاء والرضاء والتو�ل
 و�یتاء لصالةا و�قام ثبَ والخَ  دثالح عن البدن طهارة: عشر ثالثة وشعبها �العبادة و�سمى ،�الظاهر یتعلق ما وثانیهما

 وتعظیم النذر� والوفاء الضحا�ا وذ�ح البیت وحج القرآن وقراءة واالعتكاف رمضان وصیام الجنائز �أمر والقیام الز�اة
 . الكفارات وأداء �ماناأل

 �الوالدین روالب ه�حقوق والقیام والنكاح الزنا عن التعفف: ثمان وشعبها ةمنزل وأهل و�خواصه �ه یتعلق ما :وثانیها
 . والعتق الممالیك إلى واإلحسان السادة وطاعة الرحم وصلة
 واتباع سلمینالم �إمارة القیام: عشرة سبع وشعبها العباد إصالح-و�ناط أو ینوط �ه  -�ه و�نوط الناس �عم ما :وثالثها

 المنكر نع والنهي �المعروف األمرو  ونشرها الدین معالم و�حیاء البر على ومعاونتهم األمر أولي ومطاوعةالجنازة 
 قامةو� الجنا�ات عن �الكف النفس وحفظ هللا سبیل في والمرا�طة الكفار ومجاهدة الكفر عن �الزجر الدین وحفظ

 ساباألن وحفظ المظالم عن والتجافي الحقوق  وأداء الحالل �طلب الناس أموال وحفظ والد�ات القصاص من حقوقها
 ودفع یهعل والتأدیب التهدید� المسكرات تناول عن �المنع العقل وصیانة والقذف الزنا دحدو  �إقامة الناس وأعراض
 .طر�ق عن األذى إماطة القبیل هذا ومن ،المسلمین عن الضرر

 إذ ؛لة�ام فكانت سبعة الواحد مع وهو تام عدد أول الستة ألن ؛األعداد أكمل السبعة: النحوي  عیسى بن علي قال 
 .)قوته لكمال ؛ًعاسبُ  األسد وسمي، الكمال ى سو  التمام �عد لیس

 .»الهر سُبع« جاء الخبر: 
 البضع ذ�ر ون و�ك ،التكثیر معنى األظهر: الطیبي. العشرات غایتها اآلحاد إذ؛ الغا�ة غا�ة السبعون  ثم (لكمال قوته، 

 معنى في عتَشر  ولو، همبیُ  مل التحدید أر�د لو إذ؛ لكثرتها نها�ة وال ُمبهمة أعداد اإل�مان شعب أن �عني، للترقي
 رسول �ا هللا من نستحي إنا: قالوا، »هللا من استحیوا« -صلى هللا علیه وسلم- هللا رسول عن ورد �ما وفسرته الحیاء

، حوى  وما والبطن، وعى وما الرأس تحفظ أن: الحیاء حق هللا من االستحیاء ولكن، ذلك لیس«: قال، هلل والحمد ،هللا
 حق هللا من یااستح فقد ذلك فعل فمن، األولى على اآلخرة وآثر الدنیا ز�نة ترك اآلخرة أراد ومن، بلىوال الموت وتذ�ر
 . )»الحیاء
 في إدخاله �عد �الذ�ر الحیاء إفراد معنى المستقیم السلیم الطبع رزق  من لیذق ثم ،عظیًما أمًرا حاولت لقد(: �قول

 . ُینزف ال البحر إن هیهات ؟�لها شعبه ىُتحص أو َتحصل لفه ،شعبه من واحدة شعبة هذه: �قول �أنه الشعب
 و�ن ،شعبه نم شعبة الحیاء عد �اإل�مان المعاصي عن �منعه سبًبا الحیاء �ان لما(: �عني البغوي  ،)نةالسُّ  ُمحیي قال
 . مكتسًبا أمًرا �كن لم

 ألن ؛سب�كت ر�ما إذ؛ ممنوع مكتسًبا أمًرا �كن لم و�ن: قوله ثم. �الذ�ر الحیاء لتخصیص ثالث توجیه هذا: وأقول
 . الشرع قانون  على استعماله �كتسب أو االكتساب جائزة األخالق

 والمعاد المبدأ من �خلو ال اإلنسان: �قال �أن التكرار من وأنتج ذ�ر مما أضبط �طر�ق �مكن الشعب تعداد أن واعلم هذا
 وتسمى منزله أهل وهم خاصته من �غیره أو ،انیة�النفس وتسمى فقط الرجل بنفس تتعلق أن إما وهي، والمعاش
 و�ما قولیة إما والظاهر�ة. ظاهر�ة و�ما �اطنیة إما والنفسیة. �البدنیة وتسمى الناس عامة من �غیره و�ما المنزلیة

 تصفا أصل هو الذي و�التوحید الصانع بوجود اإل�مان وهي: تسعة وهي تعالى هللا بذات متعلقة إما والمبدئیة. فعلیة
على  ،)والكالم والبصر والسمع واإلرادة والقدرة والعلم ءالحیا وهي اإلكرام �صفات المسماة السبعة و�الصفات الجالل
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ن �عني تكلم ع .)مالعالَ  وحدوث ورسله و�تبه �مالئكته اإل�مان: أر�عة وهي وحكمه هللا �فعل و�ما( ،طر�قتهم األشعر�ة
أن �مر صفات ما ترد على الخاطر  ،على خاطره أو على �اله حدوث العاَلم�طرأ أر�ان اإل�مان وشعب اإل�مان الذي 

 عن أن تكون مرادة �الحدیث. فضالً 
 .......  طالب:

  ؟هي ما
 .......  طالب:

  ؟وردت ووصفت �أنها من اإل�مان
 .......  طالب:

 .تبل من أجل العبادا التفكر من شعب اإل�مان بال شك، تحث على التفكر، الكن أحیانً 
  ما �قال....... ،أحسن هللا إلیك طالب:

 .صف �أنه من اإل�مانهو ما فیه شك أن هذا فیه حث للهمم على العمل �كل ما وُ 
 .......  طالب:

 ما،وتمتثل ما جاء عنه -علیه الصالة والسالم-أنت علیك أن تنظر في �الم هللا و�الم نبیه  مثل ما قلنا: من تتبعها،
 .من اإل�مان اعمل �ه و�ل ما جاء وصفه �أنه

 .......  طالب:
 یذ�ر الشيء و�جمله. ال هذا من �اب الحث،

 .......  طالب:
 لیزداد المكلف �العمل. ؛هو یذ�ر الشيء و�جمله

 .......  طالب:
 ا�حث. ،هذا في األسماء الحسنى

 .......  طالب:
 ألن الحصر اجتهادي. ؛لكن ال تحصر ،نعمواشتغل 

 . بهما یتعلق وما والنار والجنة والشفاعة والصراط والمیزان والحساب والوقوف البعث وهي: ثمانیة أمهاتها والمعاد�ة(
 الرحم وصلة داألوال وتر�یة �الوالدین والبر �حقوقه والقیام النكاح وعقد السفاح عن التعفف: ثمانیة �ذلك والمنزلیة
 ....)�اإلمارة القیام: عشر عةأر� أصولها والمدنیة. الممالیك إلى واإلحسان السادات وطاعة

 .إلى آخر ما ذ�ر
 .......  طالب:

 .ما �صح ما �صح
 .......  طالب:

 ال ما �صح.
 ....... طالب:

"


